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खूप दरू खोल ननळ्या सागरात एक मासा 
राहात होता. तो काही सामान्य मासा नव्हता. 
तो त्या सागरातील सवाकत संुदर मासा होता. 
त्याच्या खवलयांवर ननळ्या, हहरव्या, जांभळ्या 
रंगांच्या ववववध छटा होत्या. त्याचे काही 
खवले तर चांदीसारखे चमचमत होते.  



त्याचे सौंदयक पाहून इतर माशांना आश्चयक वाटत 
असे. त ेत्याला इंद्रधनु मासा म्हणत. “चल, इंद्रधनु 
माशा. चल, आमच्यासोबत खेळायला,” म्हणत त े
त्याला बोलवत. पण इंद्रधनु मासा आपले चमचमत े
खवले दाखवत मोठ्या गवाकने त्यांच्याजवळून ननघून 
जात असे. तो त्यांच्याशी बोलतदेखील नसे.  



एकदा एक छोटासा ननळा मासा त्याच्या 
मागेमागे गेला. “इंद्रधनु माशा,” त्याने हाक 
मारली, “थांब ना जरा! मला तुझा एक 
चमचमता खवला देशील? त ेफकती ववलक्षण 
आहेत! आणण तुझ्याकड ेतर असे खूप सारे 
आहेत.” 



“मी तुला माझा संुदर खवला देऊ 
म्हणतोस? समजतोस कोण तू 
स्वत:ला?” इंद्रधनु मासा खेकसला. 
“चल, ननघ इथून.” 

छोट्या ननळ्या माशाला धक्काच 
बसला. तो दरू ननघून गेला. तो खूप 
द:ुखी झाला. त्याने आपलया साऱ्या 
लमत्ांना ही गोष्ट सागंगतली. 
तवे्हापासून कुणीही इंद्रधनु माशाशी 
संबंध ठेवले नाहीत. तो जवळ आला 
की त ेसवक त्याच्यापासून दरू ननघून 
जाऊ लागले.  



कुणी पाहाणारच नसेल तर लखलखीत, 
चमचमत्या खवलयांचा काय उपयोग? इंद्रधनु 
मासा एकाकी पडला.  

एकदा त्याने आपले द:ुख तारामाशाजवळ 
व्यक्त केले. “मी खरंच संुदर आहे. मग मी 
कुणाला आवडत का नाही?” 

“या प्रश्नाचं उत्तर मी देऊ शकत नाही,” 
तारामासा म्हणाला. “पण तू प्रवाळ खडकाच्या 
पललकड ेअसलेलया खोल गुहेत जा. नतथे तुला 
एक शहाणा ऑक्टोपस भेटेल. तो कदागचत 
तुला मदत करू शकेल.” 



इंद्रधनु माशाला ती गुहा सापडली. गुहेत गुडुप 
अंधार होता आणण त्याला आत काहीच हदसत 
नव्हते. अचानक त्याला चमकणारे दोन डोळे 
हदसले. त्या काळ्याभोर अंधारातून ऑक्टोपस 
बाहेर आला.  



“मी तुझीच वाट बघतोय,” ऑक्टोपस 
गंभीर आवाजात म्हणाला. “लाटांनी मला तुझी 
कहाणी सांगगतली. आता माझा सलला ऐक. 
प्रत्येक माशाला तुझा एक चमचमता खवला 
देऊन टाक. मग भले तू सागरातला सवाकत 
संुदर मासा राहाणार नाहीस, पण तुला तुझा 
आनंद मात् गवसेल.” 



“हे मला शक्य होईल असं वाटत 
नाही....” इंद्रधनु मासा म्हणू लागला, 
पण ऑक्टोपस त्याआधीच गुडुप अंधारात 
गायब झाला होता.  

माझे खवले देऊन टाकू! माझे संुदर 
चमचमत ेखवले! त ेनसतील तर मी 
आनंदी कसा राहू शकेन?  



अचानक त्याला कुणाच्या तरी पराचा 
हलकासा स्पशक झाला. छोटा ननळा मासा 
परत त्याच्याजवळ आला होता.  

“इंद्रधनु माशा, रागावू नकोस. मला िक्त 
एकच छोटासा खवला पाहहजे.” 

इंद्रधनु मासा संकोचला. “िक्त एकच 
चमचमता खवला तर हवाय त्याला,” तो 
मनाशी म्हणाला. “एका खवलयामुळे माझे 
काही नुकसान होणार नाही.”  



इंद्रधनु माशाने एक लहानसा खवला 
काळजीपूवकक काढून छोट्या ननळ्या माशाला 
हदला.  

“आभार! खूप आभार तुझे!” छोटा ननळा 
मासा हरखून गेला. त्याने तो चमचमता 
खवला आपलया ननळ्या खवलयांमध्ये लावून 
टाकला.  

इंद्रधनु माशाला आनंदाची एक वेगळीच 
अनुभूती जाणवली. बराच वेळ तो नवीन 
चमचमता खवला लावून पाण्यात इकड-े
नतकड ेपोहोणाऱ्या छोट्या ननळ्या माशाकड े
बघत राहीला.  



आपला चमचमता खवला लमरवत छोटा ननळा मासा 
समदु्रात वेगाने पोहत दरूवर गेला. थोड्याच वेळात इतर 
माशांनी इंद्रधन ुमाशाभोवती गदी केली.  

प्रत्येकालाच चमचमता खवला हवा होता. इंद्रधन ुमासा 
जसजसे प्रत्येकाला आपला खवला देऊ लागला, तसतसे 
त्याचा आनंद वाढू लागला. जेव्हा सभोवतालच ेपाणी 
लखलखत्या खवलयांनी चमचम ूलागले तेव्हा कुठे त्याला 
आपलया कुटंुबात परतलयासारखे वाटू लागले.   



अखेरीस, इंद्रधनु माशाच्या शरीरावर एकच खवला 
उरला. त्याची मौलयवान संपत्ती आता त्याच्याजवळ 
उरली नव्हती आणण तरीही तो खूप आनंदी होता.   

“चल, इंद्रधनु माशा, आमच्यासोबत खेळायला,” 
म्हणत इतर मासे त्याला हाका मारू लागले.  

“हे काय आलोच मी!” म्हणत इंद्रधनु मासा 
आनंदाने पोहत आपलया लमत्ांपाशी गेला.  



समाप्त 


